
Dicas  para  consum
idores

預繳式消費
Consumo em forma de pré-pagamento

 大多數消費者對預繳式消費一定不
會陌生，先付部份或全部款項以獲得日後
商號提供的服務或商品，如最常見的美容
院美容服務項目或健身中心各類健身班
等等，這些很大機會採用預繳方式付款。
當中有些商號為了招徠，利用極之誘人的
優惠，如以免費或超低價體驗吸引顧客上
門，當消費者上門接受試做或試堂之後，
當場又以即時購買服務，便可獲得超低優
惠價去遊說消費者用預繳方式作出大筆
消費，而有些商號更會動用多名職員遊說
消費者，消費者可能未有詳加思考自身需
求便購買了有關服務。但事後，消費者可
能發覺自身不需要相關服務，又或不想購
買年期太長的服務，欲取消交易卻被商號
拒絕。

消費者何解會被商號拒絕取消
交易?
 根據《民法典》第四百條第一款規定，
無論消費金額多少，一旦買賣雙方交易完
成，交易都是有效的，彼此都要履行交易協
議，即一方付款另一方提供服務或付貨。之
後任一方因自身理由要求取消交易或變更
合同內容，須雙方同意。除非商號未能提供
服務或商品，又或者是貨品本身有質量的
問題，商號就有責任作出相應之處理。

 若是訂立預繳式合同，消費者最好先
想清楚自身需求，以及是否有需要購買大
量貨品或訂立年期較長的服務合同。同時，
消費者一定要謹記簽署合同前，要看清楚
服務合同的內容細則，例如一些最基本的
條款:金額(包括付款方式)、商品或服務類
別、合同期限、履行的責任等。如對條款有
不清楚或不理解的地方，應要求對方說明
清楚，當自己完全明白合同內容方可簽署
合同和付款。  GI

 A maioria dos consumidores está bem familiarizada com o consumo em 

forma de pré-pagamento, ou seja, o pagamento antecipado parcial ou total para 

obter a entrega do bem ou a prestação do serviço por parte do estabelecimento 

comercial, sendo os mais comuns os serviços de estética em centros de beleza ou 

aulas em centros de fitness, que geralmente exigem pagamento antecipado. A fim 

de conquistar mais clientes, alguns estabelecimentos comerciais utilizam ofertas 

atractivas, tais como experiências gratuitas ou a preço muito baixo. Depois de os 

consumidores desfrutarem de um serviço ou uma aula a título experimental, esses 

estabelecimentos tentam sempre persuadi-los a fazer consumo em forma de pré-

pagamento oferecendo um preço bem reduzido. Além disso, alguns estabelecimentos 

podem até mandar vários funcionários para persuadir os consumidores que, neste 

caso, acabam por adquirir serviço sem ter uma ponderação profunda sobre as suas 

necessidades. No entanto, posteriormente, quando descobrem que não precisam 

do serviço adquirido ou não querem comprar um serviço de uma duração muito 

longa, o pedido de anulação da transação é recusado por parte dos estabelecimentos 

comerciais.

Porque é que o pedido de anulação da transacção é 
recusado pelos estabelecimentos comerciais?
 Nos termos do n.º 1 do artigo 400.º do Código Civil, uma vez concluída a 

transacção entre o comprador e o vendedor, independentemente do montante da 

compra, a transacção é válida e as partes devem cumprir o acordo transacional, ou 

seja, uma parte paga à outra para que esta preste o serviço ou entregue o bem. 

Se depois qualquer das partes quer cancelar a transacção ou modificar o contrato 

pelas suas próprias razões, é preciso obter um mútuo consentimento. Em caso de 

não prestação do serviço, não fornecimento do bem ou falta de qualidade do bem, 

cabe aos estabelecimentos comerciais dar uma solução correspondente. 

 Antes de celebrar um contrato em forma de pré-pagamento, os consumidores 

devem considerar bem as suas necessidades e verificar se realmente precisam de 

comprar bens em grande quantidade ou celebrar um contrato de prestação de 

serviços a longo prazo. Ao mesmo tempo, os consumidores devem ler os detalhes 

do contrato de prestação de serviços antes da assinatura, sobretudo as cláusulas 

mais fundamentais, como: montante (incluindo o método de pagamento), tipo de 

bem ou serviço, duração de contrato, deveres de cumprimento, entre outras. Caso 

tenham dúvida sobre qualquer cláusula contratual, devem pedir esclarecimento à 

outra parte e só assinar o contrato e efectuar o pagamento quando compreenderem 

plenamente o contrato.
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